
 

 

Zápis z jednání stravovací komise konané dne 12. 4. 2022 
 
 
Za účasti:  
  
SD a.s.: Ing. Hodová, Ing. Dolejší, M. Valkoun 
Dceřiné spol.: J. Vrba 
Odborové organizace: Ing. Hosnedl, M. Buben, V. Bergerhof 
GTH catering, a.s.: M. Roubík, R. Gabrišová 
Omluveni: Ing. Šepsová, P. Švácha, J. Chocová 
 
 
M. Valkoun 

•  
Zahájil SK 
Informoval, že již obdrželi posouzení stavu budovy hlavní jídelny s ohledem na rekonstrukci. Prováděla se sonda 
v panelech a zásadní je, že v panelech není azbest, což zjednoduší budoucí rekonstrukci. Výsledek předloží investiční 
komisi, která rozhodne, v jakém rozsahu a za jakých podmínek proběhne rekonstrukce. Předpoklad je, aby nebylo 
ohroženo stravování, že realizace bude pravděpodobně v příštím roce v létě. Měla by proběhnout bez omezení 
provozu výdeje jídel a stravování v jídelně, jídlo se zřejmě bude dovážet.  
Částečné opravy již probíhají. 
 
M. Roubík 

•  
Nabídka jídel v průběhu rekonstrukce zřejmě nezůstane tak široká, ale budeme se snažit o co nejmenší omezení. 
V jídelně na ředitelství a na úpravně proběhla kontrola hygieny bez připomínek. 
Na hlavní jídelně byl interní hygienik, který sepíše, co vše je potřeba opravit.  
 
R. Gabrišová 

•  
Od 1. 5. se již budou vařit i menu č. 4 a 6. Již se připravuje jídelníček. Bude i salát bar. 
Pokud jde o studenou kuchyni na kantýny – děláme momentálně vlastní výrobu jen smaženého zboží, které děláme 
zároveň i do chlazenek. Externí dodavatelé jezdí po, st, pá. Měla by být tedy celý týden k dispozici chlazená kuchyně. 
Zkoušíme toto řešení, aby byla zásobenost a strávníci měli na výběr. Vyzkoušíme i vlastní smažené sýry. Momentálně 
nemáme cukrářku ani zaměstnankyni na studenou kuchyni. 
Byla udělána změna v kantýnách na základě připomínky interního hygienika – je zakázáno objednávat krájené salámy, 
budou jen balené. 
 
M. Roubík 

•  
V horizontu cca měsíce se zvednou ceny v kantýnách vzhledem ke zdražení potravin, ceny zvedají i dodavatelé. Možná 
se částečně změní i sortiment, protože některé položky budou již z důvodu vysoké ceny neprodejné. 
 
J. Vrba 

•  
Nemá připomínky. Chválí tarhoňu a fazole s klobásou. 
 
Má připomínky od paní Chocové: 
Malá zásobovanost v kantýně Prodeco. 
Pochvala na včerejší guláš a obecně na omáčky. 
Minulý týden – dršťková polévka bez drštěk a chuťově jiná než jindy. 
 
 
 



 

 

Ing. Hosnedl 

•  
Pozn. – již dlouho nebyly bramboráky. 
Dotaz na dršťkovku z hlívy – zda bude zase v nabídce. 
 
R. Gabrišová 

•  
Pokud jde o bramboráky, neví, jestli by to kapacitně zvládli při výdeji. 
Dršťkovka z hlívy byla marketingová akce. Možná bude v květnu houbový den, mohla by být tedy opět v rámci této 
akce. 
 
M. Buben 

•  
Připomínka k chlazence Karbanátek s kaší – kaše byla velmi lepivá. 
K rajské omáčce by dal do chlazenky spíše těstoviny nebo knedlík a ne rýži. 
 
Má připomínky od pana Šváchy: 
Stížnost na čočku, že byla příliš jíšková a byly cítit kousky mouky (7.4.). 
Připomínka k dršťkové polévce – byly v ní jen asi 2 kousky drštěk. 
Dotaz na salátový bar. 
Dotaz k vrácení některých jídel (hovězí, cmunda, hermelín…). 
 
V. Bergerhof 

•  
Začínají se ozývat strávníci, že některá jídla vymizela. 
Stížnosti na omáčky v chlazenkách – stejné chutě omáček. 
Dotaz na menu box a možnost dát oběd do vlastního kastrůlku. 
 
M. Roubík 

•  
Jídlo sebou můžeme dávat jen do menu boxu. Kastrůlku se oficiálně nemůžeme dotknout z důvodu hygieny, můžeme 
jen dát na talíř a strávník si jídlo musí sám přendat.  
 
Ing. Dolejší 

•  
Nešlo by uvádět do jídelníčku informaci, v kterých jídlech je česnek? 
Stížnosti na studené jídlo, hlavně v jídelně na ředitelství 5.května. 
 
R. Gabrišová 

•  
Informaci o česneku můžeme dát na obrazovku v jídelně. Na intranet se informace nevejde z důvodu omezeného počtu 
znaků. 
 
M. Valkoun 

•  
Zvažujeme dát do jídelny na ředitelství nerezové bedny, které udržují teplotu. Otázka je, jestli se vejdou a jak to bude 
cenově. Zjistím možnosti. 
Na ředitelství zvažujeme obnovu výdejních pultů, zkusíme to v rámci toho vyřešit. 
 
Ing. Dolejší 

•  
Návrh na úpravu otevíracích dob v jídelnách, např. na ÚU již po 13 hodině nikdo nechodí. 
 
 



 

 

M. Roubík 

•  
Do příští SK prověříme a zanalyzujeme otevírací dobu a odprezentujeme to tady. 
 
 
 
 
Termín další stravovací komise – 10. 5. 2022 
 
 
V Bílině dne 12. 4. 2022 
 
Zapsala Ing. Petra Hodová 


